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ATA     N.º 3 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, compareceram, no Edifício dos 

Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro e os Exmos. Membros da Câmara: ------ 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Gil Jorge Soares da Rocha ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 25 de janeiro de 2012, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

maioria. O Senhor Vereador Luís Manuel de Carvalho absteve-se da votação por não ter estado 

presente na reunião por motivos profissionais (ação de formação). ------------------------------------------------ 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Minuta da adenda à Carta de Compromisso (e 

Anexo I) entre a Administração Regional de Saúde do Norte, IP. e a Câmara Municipal de 

Baião”. A Câmara deliberou, por unanimidade dos presentes, aceitar a admissibilidade da referida 

proposta, a qual passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. O Senhor Vereador 

José Carlos Póvoas ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por 

impedimento nos termos do artigo 44.º do CPA. ------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara convidou todos os membros da Câmara para a visita ao concelho do 

Exmo. Senhor Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, Eng. Paulo 

Júlio, destinada à assinatura do protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a 

Comissão de Fábrica da Igreja de Ancede, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e ao 

descerramento da placa comemorativa e visita às obras de "Recuperação e Restauro da Capela do 

Senhor do Bom Despacho", freguesia de Ancede e às obras de "Conservação e Restauro do 

Complexo Arquitectónico do Mosteiro de Ancede (2ª fase)". Informou, ainda, de que os técnicos da 

empresa ANO estavam já a proceder à gravação desta reunião de Câmara, que seria depois 

incorporada no Software de Gestão de Actas (SGA). ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Gil Rocha informou que iria entregar um requerimento para suspensão do seu 

mandato durante um período de 90 dias, por motivos profissionais, e enalteceu a forma correta como 

sempre decorreram as reuniões de Câmara, com respeito, lealdade e cordialidade no tratamento das 

pessoas. O Senhor Presidente da Câmara informou que o requerimento seria remetido ao Gabinete 

Jurídico para avaliação formal e sublinhou o espírito de cooperação que sempre foi manifestado pelo 

Senhor Vereador Gil Rocha. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu-se a uma munícipe, Maria Manuela Mesquita da Cruz, 

residente no Caminho da Casa Nova, n.º 33, Freguesia de Frende, que o abordou a propósito de um 

problema relacionado com a construção de um muro, solicitando à Câmara que, dentro da devida 

legalidade, possa resolver o assunto em causa. Relativamente à gravação das reuniões de Câmara, 

esse tinha sido o seu desejo manifestado desde o início do mandato. Sublinhou o ambiente saudável 

que se vivia no Executivo, motivo para ele de grande satisfação e fazia votos que o mesmo se 

mantivesse até ao final do mandato, pois tinha vindo para Baião por entender que seria uma mais valia 

para o concelho e para as pessoas, com um espírito de missão e por gosto pessoal, daí que sempre 

se afastaria de uma política de revanchismo, de sobranceria e de perseguição. Depois referiu-se ao 

pedido de suspensão de mandato do Senhor Vereador Gil Rocha. Defendeu que o Senhor Vereador 

Gil Rocha era uma pessoa bem formada, digna, responsável, de bom coração, com vontade de servir 

e voluntarismo, e, por assim ser, estava a cumprir com a palavra dada, elogiava-o por isso e desejava 

que voltasse rapidamente à Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara disse que esperava que a política de servir as pessoas, referida pelo 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas, continuasse a ser a marca deste Executivo no futuro. 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º2 da Reunião Ordinária de 08.02.2012 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          3/9 

Relativamente à munícipe residente na Freguesia de Frende, referiu que os compromissos assumidos 

de forma legal e válida pela Câmara Municipal seriam sempre honrados. --------------------------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto SA - Carta enviada a S. Ex.ª o Ministro do Estado 

e das Finanças – Conhecimento 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Diretor Geral do Instituto Geográfico Português - Cessação de Funções – Conhecimento 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 
3. Oferta de duas bandeiras do Município de Baião ao “Douro Palace Hotel & Resort” – 

Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo III 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a oferta de duas bandeiras do Município de 

Baião ao “Douro Palace Hotel & Resort”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Cedência de transporte à Comissão de Fábrica da Igreja Paroquial de São João Batista de 

Gestaçô - Ratificação – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de transporte à Comissão de 

Fábrica da Igreja Paroquial de São João Batista de Gestaçô. ------------------------------------------------------- 

 
5. Protocolo de colaboração entre o Município de Baião e a Federação Portuguesa de Minigolfe 

- UPD – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de 

colaboração entre o Município de Baião e a Federação Portuguesa de Minigolfe - UPD. -------------------- 
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6. Pedido de estágio profissional - Piscina Municipal Coberta - Ratificação – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VI 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o pedido de estágio profissional - Piscina 

Municipal Coberta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio complementar no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município 

de Baião - Maria de Fátima Ribeiro Pinheiro Loureiro – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio complementar no 

âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião a Maria de Fátima Ribeiro Pinheiro 

Loureiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Rectificação do protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de 

Freguesia de Viariz destinado à obra de “Drenagem de águas pluviais”, no valor global de 

1.357,60 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a rectificação do protocolo com a Junta de 

Freguesia de Viariz destinado à obra de “Drenagem de águas pluviais”, no valor global de 1.357,60 

Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Celebração de protocolo adicional entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia 

de Viariz destinado à obra de “Pavimentação no Caminho do Ribeiro”, no valor global de 

3.810,70 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IX 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo adicional com a 

Junta de Freguesia de Viariz destinado à obra de “Pavimentação no Caminho do Ribeiro”, no valor 

global de 3.810,70 Euros. Sobre este assunto o Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que, por 

se tratar de uma benfeitoria para a freguesia, mantinha o princípio de votar favoravelmente os 

protocolos adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Viariz 

destinado à obra de “Construção de muros de suporte no Caminho de Soutelo”, no valor 

global de 5.200,00 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo X 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Viariz destinado à obra de “Construção de muros de suporte no Caminho de Soutelo”, no 

valor global de 5.200,00 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa 

Marinha do Zêzere destinado à obra de “Beneficiação da Rua da Mata (Lugar de Tôrtola)”, no 

valor global de 10.753,70 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XI 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a Junta de 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere destinado à obra de “Beneficiação da Rua da Mata (Lugar de 

Tôrtola)”, no valor global de 10.753,70 Euros. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de 

Campelo destinado às obras de “Alargamento no Além do Ribeiro, Ingilde” e “Betuminoso 

em parte da Rua da Espiga, Vilares”, no valor global de 28.080,00 Euros – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo entre com a 

Junta de Freguesia de Campelo destinado às obras de “Alargamento no Além do Ribeiro, Ingilde” e 

“Betuminoso em parte da Rua da Espiga, Vilares”, no valor global de 28.080,00 Euros. --------------------- 

 
13. Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro 

para comparticipação nas obras do projecto “Gastronomia na Casa do Lavrador - Museu 

Rural Etnográfico” – Rectificação da deliberação de Câmara de 13 de Julho de 2011 – 

Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor do PS e dois votos contra do 

PSD, aprovar a proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente explicou o teor da proposta em causa, ou seja, tratava-se de rectificar a proposta 

aprovada pela Câmara a 13 de Julho de 2011, que referia que o valor global do apoio à Associação 

Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro, para comparticipação no projecto “Gastronomia na 

Casa do Lavrador - Museu Rural Etnográfico”, era de 35 mil euros, quando o valor correto e 

necessário para o efeito era de 75 mil euros. ----------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que a autarquia deveria ajudar as instituições e não 

tornar-se parceira das mesmas. Disse que não votaria favoravelmente a proposta pois o valor em 

causa parecia-lhe exagerado e as instituições já tinham tido tempo para se tornarem autónomas e não 

dependerem sempre do erário público. ------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara defendeu que a ajuda às instituições, designadamente na 

comparticipação de projectos aos quais se candidatavam, traduzia-se numa mais valia para o 

concelho em toda a sua envolvente social, cultural e económica. -------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Manuel Durão lembrou que durante doze anos as duas instituições sedeadas em 

Santa Cruz do Douro não tinham recebido qualquer apoio por parte do Executivo anterior, ao contrário 

de outras, o que se traduziu num tratamento desigual que deveria ser compensado. ------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas afirmou que a Câmara não podia emendar um erro com outro 

erro. O Executivo devia ser justo, eram duas instituições respeitáveis, mas os gastos tinham de ser 

racionalizados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara forneceu cópia do processo aos Senhores Vereadores do PSD, 

designadamente dos pedidos formulados pela Associação e dos dados concretos relativos ao projecto. 

Na primeira missiva, datada de 13-01-2010, a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do 

Douro fez uma exposição à Câmara sobre o projecto “Ampliação da Casa do Lavrador” cuja 

candidatura tinha sido apresentada ao PRODER (subprograma 3, medida 3.1) através da DOLMEN - 

Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, para dotar o espaço de 

condições para exercer a sua actividade devidamente enquadrada na promoção da gastronomia local 

e do desenvolvimento rural e remeteu cópia do Estudo Económico-Financeiro constante da mesma. 

Assim, e tal como demonstrava o referido estudo, o investimento global relativo ao projecto era de 

188.334,00 Euros, cabendo o suporte financeiro às entidades Dolmen (50%) e ACR de Santa Cruz do 

Douro (10%), sendo que a instituição solicitava o apoio da Câmara Municipal para suportar o valor 

remanescente, ou seja, 40% do investimento global, que equivale a 75.454,00 Euros. Depois desta 

comunicação inicial, tinham-se seguido outras, datadas de 22-10-2010, 15-11-2010 e 28-03-2011, 

através das quais a Associação reiterou o pedido formulado e as suas limitações financeiras para 

poder suportar os custos inerentes ao projecto em causa, fundamental para a futura viabilidade 

económica da instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas defendeu que a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz 

do Douro não podia ter uma deferência em relação às outras instituições. Disse que, na altura da 

votação da proposta inicial, os Vereadores do PSD tinham considerado os 35 mil euros como um valor 
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suficiente e entendiam que a Câmara, mesmo tendo agido de boa fé, não tinha gerido devidamente o 

processo, pois não era possível manter esta política de atribuição de subsídios à instituição em causa.  

O Senhor Presidente da Câmara salientou que a Câmara respeitava a igualdade, imparcialidade e 

equidade entre todas as instituições do concelho, facto também apontado pelo relatório da última 

Inspeção realizada ao Município, dando como exemplos, os Bombeiros Voluntários de Baião e de 

Santa Marinha do Zêzere, a OBER, a CECAJUVI, a Santa Casa da Misericórdia de Baião, a 

Associação Desportiva de Baião, a União Juventude Zezerense, entre outras. Era por isso que quando 

as instituições apostavam em candidaturas a projectos comunitários a Câmara tinha vindo a assumir 

uma posição de apoio, através da comparticipação nos mesmos, pois estes traziam mais valias para 

Baião em termos sociais, culturais, económicos e desportivos. Realçou que o tratamento às 

instituições de Santa Cruz do Douro não era de favor mas sim de igualdade. Terminou enaltecendo o 

trabalho de todas as pessoas que continuavam a dedicar as suas vidas ao associativismo. ---------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas lembrou que o executivo era um órgão de gestão e era esse o 

seu objectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara defendeu que o Executivo não era apenas um órgão de gestão, 

também tinha muitas outras competências como indutor de desenvolvimento social, cultural, 

desportivo e recreativo, entre outros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que ambos tinham visões diferentes sobre a mesma 

questão, pois um dos objectivos da gestão também passava pelas questões sociais. ------------------------  

Senhor Vereador Manuel Durão fez uma intervenção sobre o papel do Estado ao longo do tempo, não 

fazendo concorrência ao sector privado mas colmatando as suas falhas. Defendeu que não 

poderíamos esperar que o sector privado resolvesse os problemas do País. ----------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas referiu que era uma questão de filosofia “nós defendemos 

menor Estado e melhor Estado” e salientou a importância de uma entidade reguladora capaz. ----------- 

Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que era fácil fazer o diagnóstico mas difícil era dizer onde 

existia essa boa regulação e como era feita. ----------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara referiu que os actores privados gostavam de falar em regulação, mas 

quando passavam a ser eles os visados já não queriam uma entidade reguladora capaz. ----------------- 

 
14. Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro 

para comparticipação nas obras do projecto “Gastronomia na Casa do Lavrador - Museu 

Rural Etnográfico” - Ratificação – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com cinco votos a favor do PS e dois votos contra do 

PSD, aprovar a proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de 

Santa Cruz do Douro para comparticipação nas obras do projecto “Gastronomia na Casa do Lavrador - 

Museu Rural Etnográfico”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. 1.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2012 – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 

2012 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 

16. Assunto: Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Enxames, Ferreiro, Gôve - 

Requerente: José Maria Pereira Pinto – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Lista das decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo – 

Conhecimento 

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos Senhores Vereadores, fotocópias das decisões 

proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, ao abrigo da delegação 

que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei N.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente ata e dela fazem parte integrante (Anexo XVII). A 

Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

18. Minuta da adenda à Carta de Compromisso (e Anexo I) entre a Administração Regional de 

Saúde do Norte, IP. e a Câmara Municipal de Baião – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta e submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. O Senhor Vereador José Carlos Póvoas ausentou-se da sala, não 

participando na discussão e votação da proposta, por impedimento nos termos do artigo 44.º do CPA.  

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do Artigo 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16.30. Horas. E para constar se lavrou a presente 

ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior aprovação e 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 
 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

 
 

 
A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


